SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljönämnden

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Sammanträdesrum 1, Stadshuset, kl. 14.00-16.30
Agne Nilsson (C), ordförande
Camilla Lindoff (S), 2:e vice ordförande
Christer Jönsson (MP), 1:e vice ordförande
Inge Hallabro (KD)
Greger Johnsson (S)
Magnus Härbst (SD)
Kristina Berglund (M)
Ann Olausson (S)
Bo Eklund (M)

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Gustav Persson (C)
Eskil Johannesson (FV)
Mikael Strömberg (SD)
Hans Werner (FP)
Sven-Inge Svensson, miljöchef
Catarina Tillrooth, administrativ chef
Carina Westerlund, tillsynschef
Jan Rannek, miljöinspektör
Camilla Ehrenflod, stadsbyggnadschef

Tjänstemän

§ 40-47
§ 40-44
§ 40

Utses att justera

Greger Johnsson

Justeringens plats, tid

Miljökontoret, torsdagen den 26 april, kl. 12.00

Justerade paragrafer

§§ 40-58

Underskrift

Sekreterare

Catarina Tillrooth
Ordförande

Agne Nilsson (C)
Justerare

Greger Johnsson

1(33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljönämnden

Anslag / Bevis
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Miljönämnden

Sammanträdesdag

2012-04-25

Datum då anslaget
sätts upp

2012-04-26

Datum då anslaget
tas ned

2012-05-18

Förvaringsplats
för protokollet

Miljökontoret

Underskrift

Catarina Tillrooth

Datum då anslaget
togs ned

Signatur

2(33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-04-25

Miljönämnden

§ 40
Nya stadsbyggnadschefen presenterar sig
Beslut
Camilla Ehrenflods informerar om sin nya roll som stadsbyggnadschef.
Miljönämnden lägger informationen till handlingarna.
___

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Miljönämnden

§ 41
Översiktsplan för Osby kommun - Tematiskt
tillägg, landsbygdsutveckling i strandnära
lägen
Beslut
Miljönämnden yttrar följande till kommunstyrelsen:
Osby kommun bör komplettera planhandlingarna i enlighet med Hässleholms
kommuns yttrande i samrådsskedet vad gäller information om vad det innebär att
området öster om Skeingesjön och området vid Nybygdasjön ligger inom den inre
skyddszonen av vattenskyddsområdet. Enligt vattenskyddsföreskrifterna är det
förbjudet att inom inre skyddszon installera nya infiltrationsanläggningar och
anläggningar för utsläpp av avloppsvatten.
Osby kommun har också i ”Samrådsredogörelse, LIS-planen (tematiskt tillägg till
översiktsplanen)” angett att man hade för avsikt att göra just den här
kompletteringen.
Beskrivning av ärendet
Osby kommun har tagit fram ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen,
vilket behandlar landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Planförslaget är ute
för utställning till den 14 maj 2012.
Tillägget pekar ut ett trettiotal områden i strandnära lägen, så kallade LISområden, vilka kan bli aktuella för landsbygdsutveckling. I dessa områden vill
Osby kommun kunna tillåta fritidsbebyggelse, permanent bebyggelse eller
verksamheter för turism, rekreation och friluftsliv. Strandskyddet upphävs inte
generellt i ett LIS-område utan innebörden är att det kan bli möjligt att få dispens
från strandskyddet i ett sådant område.
Fem områden ligger på eller nära gränsen till Hässleholms kommun (Bodarpasjön,
Helge å vid Hässlehult, Osbysjön och Helge å vid Östra Genastorp, Nybygdasjön
och Skeingesjön).
Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Miljönämnden

Hässleholms kommun har den 1 februari 2012 genom kommunstyrelsen yttrat sig
över planförslaget i samrådsskedet.
Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande daterat den 2012-04-11.
___
Sänt till kommunstyrelsen

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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2007-000263

Miljönämnden

§ 42
Vankiva 5:12
Tillstånd till täkt av berg, grus, sand eller
andra jordarter
Överklagande av miljönämndens beslut
Yttrande till Länsstyrelsen i Skåne län (dnr. 50522488, 22491, 22496-11)
Beslut
Miljönämnden yttrar följande till Länsstyrelsen i Skåne län:
Miljönämnden vidhåller tidigare beslut att ärendet för tillfället inte föranleder
någon ytterligare åtgärd.
Miljönämnden vill dock framhålla att tillsyn numera sker utifrån det nya tillståndet meddelat den 3 februari 2011 av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne län samt de nya villkor som Mark- och miljödomstolen meddelat
den 7 juni 2011. Tillsynen kommer framöver att ges ökad fokus då kraven på
verksamheten är större enligt det nya tillståndet. Verksamhetsutövaren ska
upprätta ett kontrollprogram där det ska framgå hur tillsyn, besiktning och kontroll ska ske. Mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod ska framgå. Ett
särskilt kontrollprogram ska tas fram för vattenverksamheten. Arbetet med
kontrollprogram är igång eftersom verksamhetsutövaren har lämnat in ett första
förslag.
Enligt villkor av Mark- och miljödomstolen ska verksamhetsutövaren utreda
alternativa vägar för in- och uttransporter. Frågan om lämpliga transportvägar ska
enligt Mark- och miljödomstolens domskäl även lyftas in i kontrollprogrammet.
Nämnden vill som svar på klagandes kritik framhålla vikten av
verksamhetsutövarens egenkontroll, det vill säga att det i första hand är företaget
som ska göra utredningar och mätningar för att visa för tillsynsmyndigheten att
verk-samheten bedrivs i enlighet med tillstånd och gällande villkor.
Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Miljönämnden gör bedömningen att klagomålsärendet inte föranleder att
nämnden själv skulle låta utföra andra mätningar eller utredningar. De utredningar
och mätningsprotokoll som har lämnats in av verksamhetsutövaren, både i detta
ärende och tidigare, har bedömts som tillräckliga. Miljönämnden har som
tillsynsmyndighet ett ansvar för att kritiskt granska inlämnat material och bedöma
om underlaget är tillräckligt.
I vissa av de olika klagomålspunkterna i ärendet vill nämnden framföra följande
för att belysa vilka granskningar och bedömningar som har gjorts i ärendet:
Sprickbildningar
Klagomål på sprickbildningar har pågått under ett antal år. Verksamhetsutöva-ren
har därför kontinuerlig mätning av vibrationer vid kringliggande bostäder (där det
accepteras av de boende). Särskilt vid en fastighet norr om täkten ligger värdena
nära 4,0 mm/s och vid två, av miljönämnden noterade, tillfällen har gränsvärdet
överskridits (4,1 respektive 5,6 mm/s). Överskridandet av gränsvärdet anmäldes
direkt av verksamhetsutövaren till miljönämnden. Vid det större överskridandet
anlitades Nitro Consult AB för utredning och förslag till åtgärder. Vid konsultens
mätningar uppgick vibrationerna som mest till 3,25 mm/s vid aktuellt hus. Det
fanns vissa oklarheter om kalibrering av instrument och om rätt mätvärde hade
visats. Efter konsultens rapport och åtgärder har gränsvärdet dock inte
överskridits. Mätmetod, kontroll av mätinstrument m.m. ska framöver framgå av
kontrollprogrammet som verksamhetsutövaren nu arbetar med.
Alla övriga berörda fastigheter har värden kring 1,3 2,1 mm/s. Det är mycket
ovanligt att ett så lågt riktvärde som 1,0 mm/s förekommer i täkttillstånd. Normalt ges endast ett gränsvärde på 4,0 mm/s och så är också fallet i det nya tillståndet för täkten på Vankiva 5:12, vilket meddelades den 7 juni 2011. Verksamhetsutövaren har haft en regelbunden dialog med tillsynsmyndigheten samt
redovisat vissa åtgärder för att försöka nå riktvärdet 1,0 mm/s men man har ändå
inte lyckats klara detta.
Verksamhetsutövaren har anlitat en konsult, Nitro Consult AB, för en
vibrationsutredning. I rapporten ”Vibrationsutredning för utvidgad brytning i BR
Halls bergtäkt i Vankiva, Hässleholms kommun” daterad 2008-02-19 redovisas en
riskanalys för 17 närliggande boningshus. Kritisk vibrationsnivå (vid avståndet 350
m) ligger för dessa fastigheter på 5-7 mm/s. Nivåerna är satta så att skador inte
ska uppstå på byggnader vid värden under dessa nivåer.

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Det kan inte uteslutas att en viss naturlig sprickbildning beroende på fukt,
sättningar, bostadens ålder m.m. kan förekomma.
Kommunal överföringsledning för avloppsvatten
Vad gäller påstådda skador på befintlig kommunal överföringsledning för
avloppsvatten har miljönämnden fått besked av kommunens tekniska kontor och
av Hässleholms Vatten AB att det är osannolikt att sådana skulle kunna uppstå av
sprängningar i täkten. Hässleholms Vatten AB menar att skadorna på ledningen
sannolikt härrör från tryckfall i ledningen och det pågår ett åtgärdsarbete.
Brytning utanför täktgräns
Det kan inte uteslutas att någon del i brytning, upplag eller annan verksamhet i
området inte helt stämmer överens med ansökan och villkor i tillståndet. Miljönämnden har dock, efter granskning av handlingar samt besök på plats, inte säkert
kunnat fastställa att så har skett. Verksamhetsutövaren har lämnat rimliga
förklaringar till utförda verksamheter i av klagande utpekade områden till exempel
bearbetning inför återställandet, förberedelser för byggnation, anläggande av vägar
m.m. Vad beträffar infartsvägen till området menar miljönämnden att det är oklart
om viss del av denna väg ska kunna anses tillhöra verk-samhetsområdets
begränsningar. Tillfartsvägen i sig anses inte av miljönämnden ingå i
verksamhetsområdet som sådant, det vill säga att flytta vägen är i sig inte att gå
utanför verksamhetsområdet. Aktuella områden kring vägen samt
kontorsbyggnader m.m. hamnar i och med det nya tillståndet för täkten väl inom
gränserna för det nya verksamhetsområdet.
Överuttag
Tillsynsmyndigheten har årligen tagit del av företagets rapportering om uttaget i
täkten och har inte funnit anledning att tvivla på företagets uppgifter. Det material
som transporteras ut från täkten på Vankiva 5:12 består dels av det som bryts i
täkten men också av material från andra av företagets täkter vilket transporteras
dit för vidare bearbetning innan det säljs. Den ”enkla kalkylen” som klaganden
redovisar torde sakna ett närmare bevisvärde. Ingen hänsyn tas till transporterna
mellan de olika täkterna, eventuell avställningstid för bilarna, transportavstånden
(och därmed tidsaspekten), lagringen på området m.m. Det kan inte uteslutas att
överuttag skulle kunna ha skett men miljönämnden har efter utredning inte
kunnat fastställa att så skulle vara fallet. Med detta konstaterande fann
miljönämnden inte heller skäl att anta att bullerstörningarna skulle ha ökat till följd
av överuttag.
Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Stenkast
Miljönämnden kan konstatera att det naturligtvis inte kan uteslutas att stenkast
kan ha förekommit. Tillsynsmyndigheten har dock inte kunnat fastställa att så har
skett. Vid tillsynsbesök i samband med klagomålet på stenkast fanns vid tillfället
inga tecken, som till exempel nedslagsmärke eller annat, som tydde på att den
utpekade stenen hade kommit flygande från täkten. Eventuella skadeståndsanspråk regleras civilrättsligt.
Beskrivning av ärendet
Anmälan om misstanke om avvikelse från täkttillstånd på fastigheten
Vankiva 5:12 inkom till miljönämnden den 11 november 2009. Miljönämnden
beslutade den 18 december 2009 (delegationsbeslut) att ärendet för tillfället inte
föranleder någon ytterligare åtgärd.
Länsstyrelsen upphävde det överklagade beslutet och visade ärendet åter till
miljönämnden för vidare handläggning. Länsstyrelsens beslut inkom till miljönämnden den 1 december 2010.
Miljönämnden beslutade den 28 september 2011, § 133 att den inlämnade
anmälan inte föranleder vidare åtgärder eftersom miljönämnden efter utredning
inte har kunnat påvisa att verksamheten har utförts utanför de gränser som anges i
tillståndet. Nämnden menade också att kommande tillsyn sker utifrån de nya
villkor som Mark- och miljödomstolen har meddelat den 7 juni 2011.
Den 27 oktober 2011 inkom NN, NN och NN samt NN och NN med
överklagande av miljönämndens beslut den 28 september 2011, § 133.
Länsstyrelsen har den 1 februari 2012 kommit in med en begäran om
miljönämndens yttrande över deras överklagan.
Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande daterat den 2012-04-17.
___
Sänt till Länsstyrelsen i Skåne län.

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 43
Björstorp 4:18
Inventering och undersökning av förorenad
mark
Ansökan om utdömande av vite
Beslut
Miljönämnden beslutar att hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt
ansöka om utdömande av vite om femtiotusen (50 000) kr respektive hundratusen (100 000) kr, i första hand riktat mot Björstorps Träförädling Bröderna
Håkansson HB (organisationsnummer 937000-0722) och i andra hand riktat
solidariskt mot NN (XXX) och NN (XXX), eftersom punkterna 1 respektive
punkt 2 i föreläggande av den 23 september 2009 (bilaga 6) inte har åtgärdats.
Skäl för beslutet
Med stöd av 26 kap. 9 §, 21 § och 22 §, samt andra kapitlet i miljöbalken (SFS
1998:808) får tillsynsmyndigheten begära att skäliga kontroll- och skyddsåtgärder
vidtas för att hindra och förebygga skador på människors hälsa och miljön enligt
balkens mål. Balkens tionde kapitel reglerar ansvaret för förorenad mark. Enligt
28 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en
saneringsåtgärd i förorenad mark på förhand anmälas till tillsynsmyndigheten.
Enligt 26 kap. 14 § i miljöbalken får ett föreläggande förenas med vite. Enligt 21
kap. 1 § p. 8 skall miljönämnden ansöka om utdömande av vite som har förelagts
med stöd av balken hos mark- och miljödomstolen. Lagen om viten (SFS
1985:206) anger närmare formerna för och under vilka omständigheter vite kan
dömas ut.
Den 28 december 2009 avregistrerades Björstorps Träförädling Bröderna
Håkansson HB (organisationsnummer 937000-0722) ur bolagsregistret. Därav
följer att ansökan om vite riktas även mot NN och NN såsom ansvariga
bolagsmän vid avregistreringen av bolaget (bilaga 11). Bolaget är inte likviderat.

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

10(33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-04-25

2005-001138

Miljönämnden

Beskrivning av ärendet
Frågan om ansvar för utredning och efterbehandling av det förorenade området
på fastigheten Björstorp 4:18 har den 24 september 2008 prövats av Mark- och
miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, M 475-08, bilaga 3. Domen anger att ingen
ändring skall göras vad gäller verksamhetsutövarens ansvar enligt miljönämndens
förläggande om åtgärder den 20 juni 2007, bilaga 2. Mark- och
miljööverdomstolen har i beslut den 6 februari 2009, M 7951-08, fastställt markoch miljödomstolens dom som innebär att Björstorps Träförädling Bröderna
Håkansson HB har fullt ansvar för utredning och efterbehandling, bilaga 4. Tiden
för åtgärder flyttades fram till den 15 april 2009. I miljönämndens senaste
föreläggande med vite har tiden för utförande och redovisning förskjutits
ytterligare, bilaga 6.
Miljönämnden utfärdade den 23 september 2009 ett föreläggande om vite mot
Björstorps Träförädling Bröderna Håkansson HB (organisationsnummer 9370000722), bilaga 6.
Föreläggandet förenat med viten innebär att Björstorps Träförädling Bröderna
Håkansson HB, enligt punkt 1, vid ett vite av femtiotusen kronor skulle vidta
åtgärder som förebygger spridningsrisken av dioxin från det område som anges
(se figur 5) i utredningsrapport (2007-04-18, uppdrag 213512) från Tyréns AB.
Skyddsåtgärderna, som närmare preciserats i föreläggandet, skulle vara utförda
senast den 30 november 2009. Vid kontroll på plats den 14 mars 2012 framkom
att ovan angivna skyddsåtgärder inte vidtagits. Något stängsel eller någon form av
marktäckning enligt förläggandet var inte utfört.
Enligt punkt 2 i vitesföreläggandet förelade miljönämnden Björstorps
Träförädling Bröderna Håkansson HB att vid ett vite av hundra tusen kronor
redo-visa saneringsplan inklusive en kompletterande miljöteknisk
markundersökning för de områden som förorenats med arsenik, koppar och krom
samt pentaklorfenol och dioxin och där riktvärdena för mindre känslig
markanvändning med grundvattenskydd, MKMgv (Remissversion) överskrids.
Saneringsplan skulle enligt vitesföreläggandet redovisas till miljönämnden senast
den 1 november 2010. Någon saneringsplan eller kompletterande miljöteknisk
markundersökning har vid detta tjänsteutlåtandes datum inte redovisats till
miljönämnden.

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

11(33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-04-25

2005-001138

Miljönämnden

Bolaget överklagade den 30 november 2009 miljönämndens föreläggande till
länsstyrelsen som i beslut 16 september 2010, 505-77307-09, avslog anförda
yrkanden, bilaga 7 och 9. Föreläggandet har vunnit laga kraft, bilaga 10. Därefter
har inget nytt tillkommit i ärendet.
Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande daterat den 2012-04-11.

Bilagor
1. 2007-04-18 Rapport om ”Översiktliga miljötekniska markundersökningar vid
tre f d träskyddsanläggningar i Skåne Län, F d sågverk i Björstorp, Emmaljunga.”
Upprättad av Tyréns på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län.
2. 2007-06-20 Miljönämndens protokoll § 103
3. 2008-09-24 Dom, M 475-08, meddelad vid Miljödomstolen vid Växjö
tingsrätt
4. 2009-02-06 Beslut, M 7951-08, meddelat av Miljööverdomstolen vid Svea
hovrätt
5. 2009-08-25 Tjänsteutlåtande till Miljönämnden i Hässleholm
6. 2009-09-23 Miljönämndens protokoll § 113
7. 2009-11-30 Björstorps Träförädling Bröderna Håkansson HBs överklagande av
miljönämndens beslut
8. 2010-02-01 Miljönämndens delegationsbeslut 88/2010
9. 2010-09-16 Beslut, 505-77307-09, meddelat av Länsstyrelsen i Skåne län
10. 2012-04-03 Meddelande från Länsstyrelsen i Skåne län.
11. 2012-04-25 Utdrag ut Infotorg.
___
Sänt till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 44
Bro 11-1021-1 Hörlinge
Tillstånd till vattenverksamhet
Beslut
Miljönämnden tillstyrker uppförandet av en ny vägbro samt nyanläggning av
anslutande vägsträckor enligt Trafikverkets ansökan till Mark- och miljödomstolen
vid Växjö tingsrätt.
Med hänsyn till arbetsområdets läge i en känslig vattenmiljö och strandskyddat
område anser nämnden
1. att hög kompetens inom miljöskyddsfrågor och kontroll av att behövliga
skyddsåtgärder vidtas skall kunna tillgodoses.
2. att särskilda skyddsrestriktioner måste iakttas beträffande val och hantering av
kemiska produkter som oljor och bränslen till fordon och arbetsmaskiner.
3. att uppställning av maskiner m.m. under obevakad tid skall kunna ske med
fullgott skydd mot läckage, stöldskador etc.
Med anledning av att bottensediment mm. som fördes nedströms med vattenmassorna i samband med dammraset kan innehålla farliga ämnen erinrar miljönämnden om att anläggningsarbetena också kan medföra åtgärder inom
förorenade områden. Verksamhetsutövaren skall i sådana fall underrätta
tillsynsmyndigheten och anmäla eventuella avhjälpandeåtgärder.
Dessutom skall hänsyn till närliggande bebyggelse visas beträffande bullerstörningar särskilt under kvälls- och nattid (Naturvårdsverket har utfärdat
allmänna råd om begränsning av buller från anläggningsarbeten SNFS 2004:15).
Granskning av skyddsvärda vatten- och strandmiljöer och eventuellt
förekommande skyddade arter i arbetsområdet bör ske av kommunens ekolog för
att avgöra behovet av extra skyddsåtgärder. Kopia av yttrande till Trafikverket bifogas.

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Skäl för beslutet
26 kap 1 § i miljöbalken (SFS 1998:808) anger att miljönämnden skall, i nödvändig
utsträckning, kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar
och andra beslut som meddelats med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten skall
dessutom skapa förutsättningar för att balkens ändamål skall kunna tillgodoses.
Beskrivning av ärendet
Vid dammraset i Brittedals kraftverksdamm 2010-11-07 skadades bron över Helge
å allvarligt av de framrinnande vattenmassorna. Vägen (nr 1944) är allmän väg och
går mellan tätorterna Verum och Osby. En tillfällig bro har upp-förts för att
kunna upprätthålla trafiken på vägen men en ny permanent bro skall nu byggas.
Enligt Trafikverkets ansökan skall den nya bron placeras ca 15 meter nordväst om
den gamla vägsträckningen. Ny väganslutning måste då också byggas omfattande
ca 200 m på vardera sidan av bron. Bron kommer att upplåta passagemöjligheter
för cyklister och vandrare vilket gynnar friluftslivets intressen. Det gamla brofästet
kan förhoppningsvis erbjuda bra möjligheter för upptag och sjösättning av
kanoter. Möjlighet att erbjuda tillfällig parkering för kanotister omnämns i
ansökan.
Arbetsområdet ligger inom strandskyddsområde till Verumsån och arbeten
kommer även att utföras i vattenfåran och dess strandkanter. Förorenat slam kan
förekomma utmed ån nedströms den rasade kraftverksdammen.
Avhjälpandeåtgärder kan därför behöva utföras. Särskilda skyddsåtgärder mot
skador som följd av t ex oljeläckage och liknande är därför motiverat. I ansökan
uppges att Trafikverket vid upphandling av entreprenörer ställer höga krav på
dennes kompetens beträffande miljö- och kvalitetsfrågor.
Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande daterat den 2012-04-12.
___
Sänt till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.
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§ 45
Vankiva 9:40
Tillstånd till utökad djurhållning
Länsstyrelsen i Skåne dnr: 551-13881-2011
Beslut
Miljönämnden tillstyrker Furulunds Jordbruk AB:s ansökan om utökad djurhållning på Vankiva 9:40.
Miljönämnden anser att miljökonsekvensbeskrivningen är tillfyllest och visar de
positiva konsekvenser en etablering öster om Veingebanan medför jämfört med
en utökning på befintlig plats.
Beskrivning av ärendet
Furulunds Jordbruk AB har 2011-08-23 hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd
enligt 9 kapitlet Miljöbalken till utökad djurproduktion på Vankiva 9:40. Furulunds Jordbruk AB planerar att uppföra nya kostallar med plats för ca 800 stycken
mjölkkor och ungdjur i lösdriftssystem öster om Veingebanan. Totalt omfattar
ansökan 946 djurenheter nötkreatur fördelat på ca 730 mjölkkor och 740 ungdjur.
På förfrågan från länsstyrelsen meddelade miljönämnden 2011-09-05 att ansökningshandlingarna inte behövde kompletteras. På begäran från bl.a. miljö- och
vattenstrategiska enheten på länsstyrelsen så begärdes en del komplette-ringar om
eventuell ökad påverkan på Almaån. Furulunds Jordbruk AB kompletterade sin
ansökan 2012-02-01.
Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande daterat den 2012-04-10.
Yrkanden
Magnus Härbst (SD) yrkar återremiss av ärendet i enlighet med protokollets bilaga
1.
Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras idag och dels om
ärendet ska återremitteras och finner att det ska avgöras idag.
Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Greger Johnsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut.
Miljönämnden beslutar enligt miljökontorets förslag till beslut.

Reservation
Magnus Härbst (SD) reserverar sig mot beslutet.
___
Sänt till Länsstyrelsen i Skåne län.
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§ 46
Hässleholm-Åstorp (Tyringe VSO)
Skydd av vattentäkter vid järnvägar
Beslut
Miljönämnden beslutar att med stöd av miljöbalken 26 kap 9 § och med
hänvisning till miljöbalken 2 kap 1-3, 7 §§ samt 26 kap 21-22 §§ förelägga
Trafikverket, organisationsnummer 202100-6297, om att utreda och inkomma
med förslag på åtgärder, avseende den del av järnvägssträckan Hässleholm-Åstorp
som passerar igenom Tyringe vattenskyddsområde (förstudie).
I utredning och åtgärdsförslag ska det fokuseras på att så långt det är tekniskt
möjligt nedbringa det hot mot grundvattnet och dricksvattenförsörjningen av
Tyringe och Hässleholm, som verksamheten på järnvägen utgör idag.
Redovisningen ska innehålla alternativa förslag på vattenskyddsåtgärder och därtill
beräknad tid för färdigställande samt kostnadsberäkning för varje alternativ.
Rapporten ska inkomma till miljönämnden senast den 31 december 2012.
Skäl för beslutet
Miljöbalken 26 kap. 9 § och med hänvisning till miljöbalken 2 kap. 1-3, 7 §§ samt
26 kap 21-22 §§.
Beskrivning av ärendet
Miljönämndens verksamhetsplan för 2011 anger att som insats under 2011 bör
process med Trafikverket påbörjas om skyddet för grundvattnet längs med
järnväg och väg inom bland annat Tyringe vattenskyddsområde.
Miljökontoret anser att åtgärder för att skydda vattentäkten mot utsläpp från
spårbunden trafik vid en olycka är nödvändigt för att säkra
dricksvattenförsörjningen för Tyringe och Hässleholm. Vilka skyddsåtgärder som
kan vara tänk-bara bör Trafikverket redovisa i en förstudie.
Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Miljökontorets ambition från början var att få fram skyddsåtgärdsarbeten i
samband med projekten med spårbyten och schaktning utmed sträckan som
pågår, men enligt Trafikverket är denna samordning inte möjlig.
Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande daterat den 2012-04-10.
___
Sänt till Trafikverket.

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 47
Siesta 2012
Tillsyn av evenemang
Beslut
Markanföreningen, organisationsnummer 837000-9394, föreläggs att vidtaga
nedanstående försiktighetsmått och åtgärder i samband med Siesta 2012!
1. Ljudnivåer vid samtliga scener (även campingen) ska kontrolleras och
dokumenteras, på sätt som överensstämmer med standardiserad mätmetod för
höga ljudtrycksnivåer vid konsert del 2, SP INFO 2004:45 Reviderad 2007.
2. Ljudnivån från högtalaranläggning får inte på någon åhörarplats överskrida
socialstyrelsens riktvärden LAeq 100 dB (ekvivalent A-vägt ljud) och LAFmax 115
dB (maximalt A-vägt ljud).
3. Arrangören ansvarar för att besökare under 13 år vid åhörarplats inte utsätts för
ljudnivåer över LAeq 97 dB och LAFmax 110 dB, t ex att besökare under 13 år
inte har tillträde till områden med högre ljudnivå eller att tillse att de bär
hörselkåpor.
4. En sammanställning av korrigerat LAeq ±mätosäkerhet och LAFmax
±mätosäkerhet för varje scen och uppträde ska inlämnas till miljö-nämnden senast
2012-06-30. Senast samma datum ska arrangören även lämna in en redogörelse
om hur rutinen har fungerat för att yngre besökare inte skulle utsättas för de
högre ljudnivåerna. Till exempel hur ålderskontrollen vid entrén till
festivalområdet och till zonområdena med tillåten högre ljudnivå fungerade,
avgränsning/markering av zonerna, besökarnas användning av hörselkåpor, om
någon besökare nekats in-träde eller avvisats för att han inte hade hörselkåpor,
antal ljudfunktionärer.
5. För besökare och livsmedelsknallar ska det finnas tillräckligt med toa-letter och
övrig sanitetsutrustning inom campingområdet och inom ”Djungeln” samt
utanför och inom festivalområdet.
6. Området och hygieniska utrymmen ska städas i tillräcklig omfattning.
Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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7. Spillvatten som uppkommer ska avledas till kommunalt spillvattennät eller
samlas upp för att senare avledas till kommunalt spillvattennät. Det är arrangörens
ansvar att tillse att besökanden och livsmedelsknallar efterlever detta krav.
8. Vatten av tjänlig dricksvattenkvalitet enligt Livsmedelsverkets före-skrift
2001:30 ska finnas i tillräcklig mängd och på tillräckligt antal platser, för besökare
och livsmedelsknallars verksamhet.
9. Dricksvattnets bakteriologiska kvalitet inom campingområdet ska kontrolleras
(VP2, VP4 och VP5). Kontrollen ska göras i god tid innan campingen öppnar så
att det finns utrymme för att vidtaga åtgärder om proverna skulle vara otjänliga
eller ha anmärkning.
10. Miljönämnden ska informeras om hygienisk behandling som t ex piercing eller
tatuering ska erbjudas inom området. Det är inte tillåtet att utföra denna form av
behandling om verksamhetsutövaren inte har an-mält sin verksamhet till
miljönämnden senast 6 veckor före start.
Förutom ovanstående krav på redovisning av ljudnivåer bör arrangören efter årets
festival redovisa till miljönämnden andra erfarenheter som är viktiga att ta till sig
inför nästa år. I övrigt hänvisas till polisens tillståndsbeslut 2012-02-14 enligt
ordningslagen.
Skäl för beslutet
Miljöbalken (SFS 1998:808) 26 kap 9,19, 21 och 22 §§, 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3
och 9 §§, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 33 §
samt Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2005:7 om höga ljudnivåer.
Ovanstående förelagda punkter bedömer miljönämnden vara rimliga att uppfylla.
Miljöbalken ska tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador
och olägenheter om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan. (1 kap 1 §
1p). Miljöbalkens andra kapitel innehåller allmänna hänsynsregler som ska skydda
hälsa och miljön och anger vad som är skäligt att utföra för att uppnå balkens mål.
Hänsynsreglerna (2 kap 1-7 §§) anger bland annat krav på skyddsåtgärder och
försiktighetsmått samt att arrangören har kunskap om sin verksamhet och dess
påverkan. Miljönämnden kan som tillsynsmyndighet lämna information eller
förelägga om krav på skydds- och kontrollåtgärder för den som bedriver en
verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för
människors hälsa eller miljön. Krav på redovisning och undersökning kan också
ställas (2 kap och 26 kap 1 §, 9 § och 19-22 §§). Den som bedriver verksamhet
Miljönämnden
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som kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ska
fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller
förebygga sådana verkningar (26 kap 19 §). Miljöbalken 9 kap 3 § anger att med
olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller
hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt
tillfällig. Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2005:7 om höga ljudnivåer ger
vägledning till när ljudnivåer vid t.ex. konserter bör bedömas som olägenhet för
människors hälsa enligt 9 kap 3 § miljöbalken.
Beskrivning av ärendet
Uppgifter om Siesta 2012! inkom den 12 mars 2012 från Markanföreningen,
organisationsnummer 837000-9394. Kompletterande uppgifter har inkommit
senare. I uppgifterna från arrangören anges Kulturföreningen Markan som
ansvarig anordnare av Siesta 2012! men organisationsnumret har
Markanföreningen som juridiskt bolagsnamn. Kontaktperson är Mikael Fredholm.
Miljö-ansvarig är Robert Morin. Michael Johansson är kontaktperson för
campingen och ”Djungeln”.
Festivalen kommer att arrangeras mellan den 31 maj - 2 juni (torsdag-lördag),
klockan 13.00–02.00 (musikarrangemang torsdag till 01.00 och fredag-lördag till
02.00). Campingen avses vara öppen den 29 maj - 3 juni (tisdag–söndag).
Festivalen ska genomföras på samma plats som i fjol inom T4-området. Området
kommer enligt redovisningen att ha en kapacitet på 14 000 besökare, totalt
kommer ca 70 band att uppträda på de fyra utomhusscenerna. Camping ska ske
på Åhusfältet, man beräknar att kunna ta emot 10 000 besökare (3 400 tält,
husvagnar, Podpads-platser).
Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande daterat 2012-04-17.
___
Sänt till Markanföreningen, organisationsnummer 837000-9394.
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§ 48
Provtagning av semlor 2012
Beslut
Miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Miljökontoret besökte under mars fem verksamheter i kommunen som har
tillverkning och försäljning av semlor. Sammanlagt uttogs fem prover för
mikrobiologisk analys. Fyra prover bedömdes som tillfredställande och ett prov
bedömdes som godtagbart med anmärkning.
Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande daterat 2012-03-28.
___
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§ 49
Taxa för offentlig livsmedelskontroll
Policy för nedsättning av kontrolltid och
kontrollavgift för dagbarnvårdare och
gruppboende
Beslut
Miljönämnden beslutar att kontrolltid och kontrollavgift får sättas ned till hälften
enligt följande:
1. Årlig kontrolltid och kontrollavgift får sättas ned för dagbarnvårdare som
jobbar i sitt eget hem under förutsättning att barnantalet är max 8 stycken vid
huvudmålet
2. Årlig kontrolltid och kontrollavgift får sättas ned för gruppboende med brukare
med livsmedelsrelaterad allergi under förutsättning att brukarna är max 8 stycken.
Beskrivning av ärendet
Vägledning om riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av
kontrolltid är reviderad och börjar tillämpas från 2012. Det har medfört att en del
dagbarnvårdare och gruppboende får en orimligt hög kontrolltid och
kontrollavgift. Anledningen till att kontrolltiden blir hög är för att verksamheten
vänder sig till en känslig konsumentgrupp i samhället (barn under fem år eller
personer med livsmedelsrelaterad allergi).
Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande daterat den 2012-04-11.
___
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§ 50
Miljönämndens policydokument
Upphävande av policybeslut inom
livsmedelstillsynen
Beslut
Nämnden upphäver nedanstående tidigare antagna policybeslut:
Aktualiserade och fastställda att gälla tillsvidare enligt beslut 2009-05-27, § 64:
•

Verksamheter som endast har livsmedel som komplement till sin
huvudverksamhet: årlig kontrollavgift får efterskänkas.

•

Idrottsföreningar och andra föreningar som har en enkel livsmedelsverksamhet - får befrias från årlig kontrollavgift under vissa
förutsättningar.

•

Små vattenverk - årlig kontrollavgift får sättas ner till 1 K.

•

Om en företagare begär att få nedsatt årlig kontrollavgift - hälften av
fastställd årlig avgift kan medges under vissa förutsättningar.

•

Kostnad vid uppföljande provtagning - avgift på 1K kan debiteras
(kostnader för varuprov tillkommer).

•

Uttag av timavgift - kan tas ut vid behov och tas då inte ut för mindre än
en hel arbetad timme.

Antagen 2009-10-27, § 134
•

Policy för nedsättning av årlig kontrollavgift - verksamheter som placeras i
riskklass 4 debiteras ingen kontrollavgift det år som de registreras under
vissa förutsättningar.
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Antagen 2010-02-24, § 25
•

Policy för nedsättning av avgift för dagbarnvårdare – årlig kontrollavgift
får efterskänkas under förutsättning att barnantalet är max fem vid
huvudmålet.

Beskrivning av ärendet
Miljönämnden använder Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassificering av
livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter”. Vägledningen är
reviderad och har börjat tillämpas från och med 2012. Den nya modellen inne-bär
att de flesta av miljönämndens policybeslut inom livsmedelsområdet har blivit
inaktuella.
Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande daterat den 2012-04-18.
___
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-

§ 51
Granskning av intern kontroll 2011-2012
Beslut
Nämnden uppmärksammar miljökontoret på att det bör ske en viss förbättring
avseende angivande av motiveringar, metoder och risk- och väsentlighetsanalys i
underlaget till nästa års interna kontrollplan.
Beskrivning av ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms
kommun granskat kommunens internkontrollarbete. De har 23 februari yttrat sig
till kommunstyrelsen med begäran om svar till 11 maj. Samtliga nämnder har fått
rapporten för kännedom.
Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande daterat den 2012-01-13.
___
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§ 52
Ekonomi
Beslut
Miljönämnden lägger till handlingarna
• Budgetuppföljning till kommunstyrelsen per 2012-03-31
• Budgetuppföljning per 2012-04-25
• Preliminär uppföljning till kommunstyrelsen per 2012-04-30.
___
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§ 53
Personal
Beslut
Nämnden lägger till handlingarna information om projektanställning..
___
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§ 54
Delegationsbeslut
Beslut
Nämnden lägger till handlingarna
• redovisning 2012-04-25 över fattade delegationsbeslut.
___
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§ 55
Skrivelser för kännedom
Beslut
Miljönämnden lägger till handlingarna redovisning 2012-04-25 över inkomna
skrivelser inklusive bland annat:
• 2011-001077 Överklagande
• 2012-000627 Bildande av Helgeåns Vattenråd
• 2011-003195 KF sammanträdesprotokoll, § 26, Kompletteringsbudget
2011
• Lista över inkomna handlingar
___
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§ 56
Kurser, konferenser
Beslut
Nämnden lägger till handlingarna information om nedanstående kurser
• Skånes miljö- och hälsoskyddsförbunds, SMHF - årsstämma den 27 mars
2012 i Simrishamn (I Hallabro informerar)
• SMHF - seminarium om avfall den 16 april 2012 på SYSAV i Malmö
(C Jönsson informerar)
• Klimatkommunerna – medlemsträff och årsmöte den 19-20 april 2012 i
Södertälje (C Lindoff informerar)
___
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§ 57
Representant i Helgeåns Vattenråd
Beslut
Miljönämnden beslutar att Christer Jönsson (MP) representerar miljönämnden i
Helgeåns Vattenråd.
___
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§ 58
Övrig information
Beslut
Miljönämnden lägger till handlingarna information om bland annat följande:
• Sven-Inge Svensson informerar om kommunrevisorernas
Revisionsberättelse för år 2011.
______________________
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